AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta-vuit minuts del dia 30 d’octubre de
2019. A la Sala de Juntes de la Casa Consistorial es reuneix en sessió ordinària de primera
convocatòria la Junta de Govern presidida per l’alcaldessa acctal. Sra. Anna Maria Carné
Baiget (2a Tinent d’alcade), i amb l’assistència dels Tinents d’alcalde, Sra. Rosalia Carnicé
Farré, Sra. Dolors Bargalló Vidal i Sr. Ramon Teixidó Peraire.
Excusen l’assistència l’alcalde, Sr. Marc Solsona Aixalà i el regidor, Sr. Pere Garrofé Cirés (1r
tinent d’alcalde).
Actua de secretari, el titular de la Corporació, Sr. Antoni Garcia Jiménez.
Excusa l’assistència l’interventor de Fons, Sr. Jesús Luño Garcia.
1.

APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR.

Obert l’acte per la presidència, aquesta manifesta que de conformitat amb l’article 110.3 del
decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, s’ha procedit prèviament a la distribució de l’acta de la sessió
anterior a tots els membres de la junta.
Els assistents manifesten llur conformitat amb el contingut de l’acta i donada per llegida
s’aprova per unanimitat dels presents.
2.

LLICÈNCIES D’OBRES

Ateses les sol·licituds de llicències d’obres formulades i que es detallen als seus respectius
expedients, la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret de
l’Alcaldia núm. 358/2019, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria d’Urbanisme,amb l’
abstenció del Sr. Pere Garrofé Cirès en la llicència d’obres núm. 280/2019 sobre la qual
acredita interès particular i amb els vots favorables de la resta dels assistents, ACORDA:
Primer.- Concedir les llicències municipals d’obres, conforme els expedients que es
relacionen en l’annex que s’incorpora. Les llicències s’atorguen salvat el dret de propietat i
sense perjudici de tercer, havent-se d’observar les condicions establertes amb caràcter
general i les que, en el seu cas, s’especifiquen singularment.
Segon.- Aprovar les liquidacions dels impostos i taxes de cada una de les obres, conforme
allò que es disposa en les Ordenances Fiscals reguladores, el total de les quals importa la
quantitat de 167,40€.
ANNEX I:

Sol·licituds d’obres autoritzades

Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

295/2019
ALBERTO PORTE SUAREZ
AFORES CAMI D’ARBECA 34
40,27
20,13
0,00
0,00
0,00
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Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

297/2019
ANTONIO FRANCISCO MARTINEZ MUÑOZ
AV. PAU CASALS 3
5,00
12,00
0,00
0,00
0,00

Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

302/2019
JOSEP PIFARRE MOR
C/ FERRER I BUSQUETS 85 2 2
60,00
30,00
0,00
0,00
0,00

Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

304/2019
JOSEP ANTON GAYA CLOTET
RONDA SANT PERE 2 C/ONZE DE SETEMBRE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

305/2019
ASSUMPCIO GABERNET TEJEDOR
C/ TARRAGONA 21 2 1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.

SOL·LICITUD CONXITA PIQUE DIEGUEZ, AUTORITZACIÓ PER EXTINCIÓ DE
CO-TITULARITAT DRETS FUNERARIS DEL NÍNXOL NÚM. 3.076 FILA 2ª DEL
CEMENTIRI MUNICIPAL.

Es retira de l’ordre del dia.
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4.

OFERIMENT DE LA SRA. M.CONCEPCIÓN TAMAMES FAGUNDEZ, ADQUISICIÓ
DELS DRETS FUNERARIS DELS NÍNXOLS NÚM. 1.316 FILA 1ª DEL CEMENTIRI
MUNICIPAL.

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. M. Concepción Tamames Fagundez, en què ofereix
a l’Ajuntament l’adquisició dels drets del nínxol núm. 1.316 fila 1ª del Cementiri Municipal.
Examinada la proposta de la persona interessada, atès que s’acredita que l’esmentat nínxol
es troben lliures de restes funeràries, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats
delegades per Decret de l’alcaldia núm. RES2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la
Regidoria de Serveis Municipals, per unanimitat dels seus membres ACORDA:
Primer.- Acceptar l’oferiment presentat i adquirir a la titular M. Concepción Tamames
Fagundez el nínxol núm. 1.316 fila 1ª del Cementiri Municipal pel preu establert en les
Ordenances Fiscals vigents.
Segon.- Notificar aquest acord a la persona interessada i autoritzar les anotacions oportunes
en els llibres de registre, així com la baixa en el padró fiscal corresponent.
La Corporació resoldrà el que estimi més adient als interessos municipals.
5.

SOL·LICITUD JAUME CULLERÉ ANGLÈS, PER A LA CONCESSIÓ
FUNERARIS NÍNXOL NÚM. 0.007 FILA 2ª DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

DRETS

S’examina la petició presentada per Jaume Culleré Anglès, vers l’adquisició de concessió de
drets funeraris sobre els nínxols núm. 0.007 fila 2ª del Cementiri Municipal.
Resultant que, efectuades les comprovacions pertinents, s’acredita que el nínxol que a
continuació es relaciona es trobava lliure de dret d’ús.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
RES2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals i per
unanimitat dels seus membres ACORDA:
Primer.- Aprovar, previ pagament dels drets d’ordenança, les concessions de drets funeraris
sobre el nínxol del Cementiri Municipal a la persona peticionaria que seguidament es
relacionen, amb indicació dels nínxols objecte de concessió i imports dels drets, següents:

Nínxol núm./fila.

Titular/concessionari

Import

Títol

0.007

Jaume Culleré Anglès

160,67

7,39

2ª

Segon.- Notificar, a la persona interessada, les concessions aprovades i autoritzar el
lliurament del títol acreditatiu.
La Corporació resoldrà el que estimi més adient als interessos municipals.
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6.

SOL·LICITUD SRA. M. ANGELS SALA SABATA, PER A LA CONCESSIÓ DRETS
FUNERARIS NÍNXOLS NÚM. 2.754 I 2.758 FILA 4ª DEL CEMENTIRI
MUNICIPAL.

S’examina la petició presentada per M.Amgles Sala Sabata, vers l’adquisició de concessió de
drets funeraris sobre els nínxols núm. 2.745 i 2.758 fila 4ª del Cementiri Municipal.
Resultant que, efectuades les comprovacions pertinents, s’acredita que el nínxol que a
continuació es relaciona es trobava lliure de dret d’ús fins a la inhumació del seu pare Manuel
el dia 21 de juliol.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
RES2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals i per
unanimitat dels seus membres ACORDA:
Primer.- Aprovar, previ pagament dels drets d’ordenança, les concessions de drets funeraris
sobre el nínxol del Cementiri Municipal a la persona peticionaria que seguidament es
relacionen, amb indicació dels nínxols objecte de concessió i imports dels drets, següents:

Nínxol núm./fila.

Titular/concessionari

Import

Títol

2.754
2.758

M.Angels Sala Sabata
M.Angels Sala Sabata

514,00
514,00

7,39
7,39

4ª
4ª

Segon.- Notificar, a la persona interessada, les concessions aprovades i autoritzar el
lliurament del títol acreditatiu.
La Corporació resoldrà el que estimi més adient als interessos municipals.
7.

SOL·LICITUD DE JOSE ANTONIO ROMERO EXPOSITO, AUTORITZACIÓ PEL
CANVI DE TITULARITAT DRETS FUNERARIS DELS NÍNXOLS NÚM. 1.193 I
3.157 FILA 2612 FILA 2ª DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la sol·licitud presentada per Jose Antonio Romero Exposito, demanant canvi de
titularitat de la concessió sobre els nínxols 1.193 i 3.157 fila 2ª del cementiri municipal, que
en l’actualitat van a nom de Guadalupe Exposito Exposito i Jose Romero Trillo, pares de
l’interessat.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
RES2019/358, de 21 de juny, , i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals, per
unanimitat dels seus membres ACORDA:
Primer.- Autoritzar el canvi de de titularitat de la concessió sobre els nínxols 1.193 i 3.157
fila 2ª del cementiri municipal.
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades i autoritzar el lliurament del títol
acreditatiu, previ pagament dels drets establerts en d’ordenança fiscal corresponent.
La Corporació resoldrà el que estimi més adient als interessos municipals.
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8.

SOL·LICITUD DE RAMONA PARRAMON PREIXENS, AUTORITZACIÓ PEL CANVI
DE TITULARITAT DRETS FUNERARIS DEL NÍNXOL NÚM. 1.852 FILA 2 DEL
CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la sol·licitud presentada per Ramona Parramon Preixens, demanant canvi de
titularitat de la concessió sobre el nínxol 1.852 fila 2ª del cementiri municipal, que en
l’actualitat va a nom de la seva mare difunta Teresa Preixens Cabré, segons manament
d’ingrés 70 de 3 de juny de 1982.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
RES2019/358, de 21 de juny, , i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals, per
unanimitat dels seus membres ACORDA:
Primer.- Autoritzar el canvi de de titularitat de la concessió sobre el nínxol 1.852 fila 2ª del
cementiri municipal.
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades i autoritzar el lliurament del títol
acreditatiu, previ pagament dels drets establerts en d’ordenança fiscal corresponent.
La Corporació resoldrà el que estimi més adient als interessos municipals.
9.

SOL·LICITUD DE MARIA TERESA GOMA SAUCH, AUTORITZACIÓ PEL CANVI DE
TITULARITAT DRETS FUNERARIS DEL NÍNXOL NÚM. 2.032 FILA 2 DEL
CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la sol·licitud presentada per Maria Teresa Gomà Sauch, demanant canvi de
titularitat de la concessió sobre el nínxol 2.032 fila 2ª del cementiri municipal, que en
l’actualitat va a nom de la seva mare difunta Antonia Sauch Peralta, segons manament
d’ingrés 418 de 30 de juny de 1987.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
RES2019/358, de 21 de juny, , i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals, per
unanimitat dels seus membres ACORDA:
Primer.- Autoritzar el canvi de de titularitat de la concessió sobre el nínxol 2.032 fila 2ª del
cementiri municipal.
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades i autoritzar el lliurament del títol
acreditatiu, previ pagament dels drets establerts en d’ordenança fiscal corresponent.
La Corporació resoldrà el que estimi més adient als interessos municipals.
10.

SOL·LICITUD DELS GERMANS ISABEL, FRANCISCO I RAFAEL FERNANDEZ
MUÑOZ, AUTORITZACIÓ PEL CANVI DE TITULARITAT DRETS FUNERARIS DEL
NÍNXOL NÚM. 2.532 FILA 2 DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la sol·licitud presentada pels germans Isabel, Francisco i Rafael Fernanez Muñoz,
demanant canvi de titularitat de la concessió sobre el nínxol 2.532 fila 2ª del cementiri
municipal, que en l’actualitat va a nom del seu pare difunt Rafael Paascual Fernandez
Ortegaq, segons manament d’ingrés 164 de 3 de febrer de 1993.
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Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
RES2019/358, de 21 de juny, , i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals, per
unanimitat dels seus membres ACORDA:
Primer.- Autoritzar el canvi de de titularitat de la concessió sobre el nínxol 2.532 fila 2ª del
cementiri municipal.
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades i autoritzar el lliurament del títol
acreditatiu, previ pagament dels drets establerts en d’ordenança fiscal corresponent.
La Corporació resoldrà el que estimi més adient als interessos municipals.
11.

SOL·LICITUD MILAGROS PEREZ ARCAS, AUTORITZACIÓ PEL CANVI DE
TITULARITAT DRETS FUNERARIS DEL NÍNXOL NÚM. 931 FILA 1ª DEL
CEMENTIRI MUNICIPAL A FAVOR DE LA SEVA NEBODA JOSEFA FUENTES
PEREZ.

S’examina la sol·licitud presentada per Milagros Perez Arcas, demanant canvi de titularitat de
la concessió per renuncia sobre el nínxol 931 fila 1ª del cementiri municipal, que en
l’actualitat van a nom d’ella segons ccarta de pagament 83 de 30 de juny dee1964.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
RES2019/358, de 21 de juny,, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals per
unanimitat dels seus membres ACORDA:
Primer.- Autoritzar el canvi de de titularitat de la concessió sobre el nínxol 931 fila 1ª del
cementiri municipal.
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades i autoritzar el lliurament del títol
acreditatiu, previ pagament dels drets establerts en d’ordenança fiscal corresponent.
La Corporació resoldrà el que estimi més adient als interessos municipals.

12.

SOL·LICITUD DE MARAVILLA RAMIREZ PEREZ, AUTORITZACIÓ PEL CANVI DE
TITULARITAT DRETS FUNERARIS DELS NÍNXOLS NÚM. 3.147 I 3.148 FILEAS
1ª I 2ª DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la sol·licitud presentada per Maravilla Ramirez Perez, demanant canvi de titularitat
de la concessió sobre els nínxols 3.147 i 3.148 files 1ª i 2ª del cementiri municipal, que en
l’actualitat va a nom de la seva mare Florecida Perez Arcas, segons acard de Comissió de
Govern de 8 de novembre de 2001.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
RES2019/358, de 21 de juny, , i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals, per
unanimitat dels seus membres ACORDA:
Primer.- Autoritzar el canvi de de titularitat de la concessió sobre els nínxols 3.147 i 3.148
files 1ª i 2ª del cementiri municipal.
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Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades i autoritzar el lliurament del títol
acreditatiu, previ pagament dels drets establerts en d’ordenança fiscal corresponent.
La Corporació resoldrà el que estimi més adient als interessos municipals.
13.

SOL·LICITUD CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR DIVERSES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS PER
DIA 27 DE MARÇ DE 2020.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Roser Solé, en representació del
Centre de Recursos Pedagògics, en què demana autorització per utilitzar les instal·lacions del
Camp de Futbol, Camp de Futbol 7, els Pavellons Poliesportius “11 de Setembre” i “19 de
Març”, el Parc Municipal i la Pista de Tennis i Frontó el dia 27 de març de 2020, per realitzarhi la 8a Trobada Esportiva escolar de Primària del Pla d’Urgell.
També demana un escenari i l’equip de so.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:

Educatives,

Culturals,

Artístiques,

Esportives i

Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 02.10.19 i d’acord amb els informes de les
regidories corresponents, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
Primer. Autoritzar a Centre de Recursos Pedagògics la utilització de les instal·lacions del
Camp de Futbol, Camp de Futbol 7, els Pavellons Poliesportius “11 de Setembre” i “19 de
Març” i el Parc Municipal el dia 27 de març de 2020, per realitzar-hi la 8a Trobada Esportiva
escolar de Primària del Pla d’Urgell.
S’acorda facilitar-los un escenari i l’equip de so.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic,

L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de
persones físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals,
artístiques, esportives o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas,
llicència o autorització municipal prèvia.

Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la
qual se sol·licita l’ús.

Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara
de l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats
ordinàries per a les quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que
gaudeixin d’un règim d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o
recreatives, etc...).

L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre
l’ajuntament i el beneficiari.

Pl. de l’Ajuntament, 2 - 25230 Mollerussa - Tel.: 973 60 07 13 - Fax: 973 71 01 78 - ajuntament@mollerussa.cat

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______



El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància,
manteniment i neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin
en l’estat adequat per al seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix,
respon que els equipaments i materials eventualment emprats per a l’exercici de
l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un cop aquella ha finalitzat o se
substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:

La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel
beneficiari el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap
dret per a la transformació o la modificació d’aquell.

Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per
raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.

L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis,
instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a
l’interès públic.

La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà
la revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc
l’ incompliment.
Compensació de despeses

Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda
facultat per a fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que
hauran de suportar la persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que
utilitza les instal·lacions, equipaments o serveis.

Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la
ordenança fiscal corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.

Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.

L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni
subsidiària, pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat
autoritzada.
Condicions específiques:

Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la
seguretat en els actes.

No disposem de pistes de tennis, les hem reconvertit en un camp de futbol7 que si
volen en poden disposar.

Tenir una farmaciola

Prohibit fumar en tot el recinte i encendre cap tipus de foc

Respectar aforaments totals

Aportar pòlissa i rebut RC

S’ha de complir l’Ordenança Reguladora del soroll i les vibracions de Mollerussa, en
especial han d’assegurar que el nivell sonor màxim no superi els 100 dB(A)
(LAeq,60s) als indrets d’accés públic i el nivell màxim de 80 dB(A) (LAeq, 30
minuts)a la façana més exposada.

Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut

En cas d’emergència trucar al 112
Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució
del previst en aquest acord.
Quart. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
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14.

SOL·LICITUD LA COLLA DELS 50 I MÉS DE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANEN
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA DE BALL DEL TEATRE L’AMISTAT
CADA DIVENDRES DEL MES D’ABRIL I MES DE MAIG DE 2020.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Antonio Aranda, en representació de la
Colla dels 50 i més de Mollerussa, en què demana autorització per allargar l’ús de la sala de
ball del Teatre l’Amistat, com a continuació dels dies aprovats per la Junta de Govern de data
29 d’agost de 2019, amb els divendres del mes d’abril de 2020 i els dies 1,2 i 3 de maig de
2020, de les 22.00h fins a les 24.00h, per realitzar-hi els assajos i preparació de nou
projecte de la Colla.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:

Educatives,

Culturals,

Artístiques,

Esportives i

Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 2.10.2019 i 14.10.2019 i d’acord amb
l’informe de la regidoria corresponent en el que s’indica que l’Ajuntament és coorganitzador
d’aquesta activitat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar a la Colla dels 50 i més de Mollerussa la utilització de la sala del Teatre
l’Amistat amb els divendres del mes d’abril de 2020 i els dies 1,2 i 3 de maig de 2020, de
les 22.00h fins a les 24.00h, per realitzar-hi els assajos i preparació de nou projecte de la
Colla.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic,

L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de
persones físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals,
artístiques, esportives o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas,
llicència o autorització municipal prèvia.

Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la
qual se sol·licita l’ús.

Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara
de l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats
ordinàries per a les quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que
gaudeixin d’un règim d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o
recreatives, etc...).

L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre
l’ajuntament i el beneficiari.

El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància,
manteniment i neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin
en l’estat adequat per al seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix,
respon que els equipaments i materials eventualment emprats per a l’exercici de
l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un cop aquella ha finalitzat o se
substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:

Pl. de l’Ajuntament, 2 - 25230 Mollerussa - Tel.: 973 60 07 13 - Fax: 973 71 01 78 - ajuntament@mollerussa.cat

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______



La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel
beneficiari el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap
dret per a la transformació o la modificació d’aquell.

Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per
raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.

L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis,
instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a
l’interès públic.

La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà
la revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc
l’ incompliment.
Compensació de despeses

Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda
facultat per a fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que
hauran de suportar la persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que
utilitza les instal·lacions, equipaments o serveis.

Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la
ordenança fiscal corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.

Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.

L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni
subsidiària, pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat
autoritzada.
Condicions específiques:

Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la
seguretat en els actes.

S’haurà de respectar l’aforament total Teatre l’Amistat 680 persones (segons 7.3.4.3
de la memòria tècnica de protecció contra incendis) 551 cadires, 129 resta..

S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.

S’haurà d’aportar pòlissa i rebut RC

Està prohibit fumar i utilitzar pirotècnia o fer flama viva a l’interior.

S’haurà de tenir localitzada una farmaciola, en cas de d’emergència trucar al 112.
Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució
del previst en aquest acord.
Quart. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
15.

SOL·LICITUD CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILIZAR EL PAVELLÓ 19 DE MARÇ I EL PAVELLÓ 11 DE
SETEMBRE ELS DIES 7 I 8 DE MAIG DE 2020.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Roser Solé, en representació del
CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS, en què demanen autorització per utilitzar els pavellons
19 de març i el pavelló 11 de setembre els dies 7 de maig de les 17 a les 19 h, i el dia 8 de
maig de les 8 a les 16 hores, per realitzar el “VIII English Day”, adreçat a l’alumnat de de
Cicle Superior i Secundària de les Escoles del Pla d’Urgell.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:
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Educatives,
Culturals,
Artístiques,
Esportives i
Altres similars de caràcter social.

Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 30.09.2019 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent en el que s’indica que l’Ajuntament és coorganitzador d’aquesta
activitat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar al CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS la utilització dels pavellons 19 de
març i el pavelló 11 de setembre els dies 7 de maig de les 17 h a les 19 h, i el dia 8 de maig
de les 8 a les 16 hores, per realitzar el “VIII English Day”, adreçat a l’alumnat de de Cicle
Superior i Secundària de les Escoles del Pla d’Urgell.
Pel que fa al dijous 7 de maig de 2019 les pistes estan ocupades en l'horari sol·licitat per les
entitats esportives, per la qual cosa caldrà que prèviament es fiquin en contacte amb la
Regidoria d’Esports.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic,

L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de
persones físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals,
artístiques, esportives o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas,
llicència o autorització municipal prèvia.

Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la
qual se sol·licita l’ús.

Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara
de l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats
ordinàries per a les quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que
gaudeixin d’un règim d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o
recreatives, etc...).

L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre
l’ajuntament i el beneficiari.

El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància,
manteniment i neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin
en l’estat adequat per al seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix,
respon que els equipaments i materials eventualment emprats per a l’exercici de
l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un cop aquella ha finalitzat o se
substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:

La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel
beneficiari el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap
dret per a la transformació o la modificació d’aquell.

Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per
raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.

L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis,
instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a
l’interès públic.

La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà
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la revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc
l’ incompliment.
Compensació de despeses

Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda
facultat per a fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que
hauran de suportar la persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que
utilitza les instal·lacions, equipaments o serveis.

Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la
ordenança fiscal corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.

Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.

L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni
subsidiària, pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat
autoritzada.
Condicions específiques:

Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la
seguretat en els actes.

Tenir localitzada una farmaciola

Prohibit fumar i fer foc en tot el recinte

Tenir localitzats els extintors de la instal·lació

Respectar aforament total

Aportar pòlissa i rebut RC

Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut

En cas d’emergència trucar al 112
Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució
del previst en aquest acord.
Quart. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
16.

SOL·LICITUD UNITAT D’ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR L’ESPAI DEL PATI DE BITLLES (BAIXOS
EDIFICI SANT JORDI) EL DIA 31 D’OCTUBRE DE 2019.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Aurembiaix Tuxans, en representació
de la Unitat d’Escolarització Compartida, en què demana autorització per utilitzar l’espai del
Pati de les Bitlles (baixos Edifici St. Jordi) el dia 31 d’octubre, per realitzar-hi el taller de la
Castanyada.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:

Educatives,

Culturals,

Artístiques,

Esportives i

Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 18.10.19 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
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Primer. Autoritzar a la Unitat d’Escolarització Compartida, la utilització de l’espai del Pati de
les Bitlles (baixos Edifici St. Jordi) el dia 31 d’octubre, per realitzar-hi el taller de la
Castanyada.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic,

L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de
persones físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals,
artístiques, esportives o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas,
llicència o autorització municipal prèvia.

Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la
qual se sol·licita l’ús.

Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara
de l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats
ordinàries per a les quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que
gaudeixin d’un règim d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o
recreatives, etc...).

L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre
l’ajuntament i el beneficiari.

El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància,
manteniment i neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin
en l’estat adequat per al seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix,
respon que els equipaments i materials eventualment emprats per a l’exercici de
l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un cop aquella ha finalitzat o se
substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:

La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel
beneficiari el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap
dret per a la transformació o la modificació d’aquell.

Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per
raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.

L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis,
instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a
l’interès públic.

La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà
la revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc
l’ incompliment.
Compensació de despeses

Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda
facultat per a fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que
hauran de suportar la persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que
utilitza les instal·lacions, equipaments o serveis.

Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la
ordenança fiscal corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.

Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.

L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni
subsidiària, pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat
autoritzada.
Condicions específiques:
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Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la
seguretat en els actes.
Tenir localitzada una farmaciola
Els fogons per cuinar han d’estar elevats, segurs i sense possibilitat de bolcar.
Amb un ana velocitat de vent superior a 20 km/h, l’activitat no pot començar o
s’haurà d’aturar.
El foc es farà el més allunyat possible de vegetació, edificis o material combustible.
El lloc de l’activitat es deixarà net de brossa i deixalles.
Es recomana tenir un extintor de pols en el lloc de l’activitat.
Respectar aforament total
Aportar pòlissa i rebut RC
Deixar lliures les sortides d’emergència i el seu recorregut
En cas d’emergència trucar al 112

Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució
del previst en aquest acord.
Quart. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
17.

AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS. PLAÇA DE L’AJUNTAMENT I DIVERS
MATERIAL PEL DIA 5 D’ABRIL DE 2020 PER L’AGRUPACIÓ SARDANISTA DE
MOLLERUSSA, PER L’ACTIVITAT BALLADA SARDANES DIUMENGE DE RAMS.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Joaquim Fabrés Barberà, en representació
de l’Agrupació Sardanista de Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar espai de a
Pl. de l’Ajuntament i divers material pel dia 5 d’abril de 2020, per l’activitat ballada de
sardanes Diumenge de Rams.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:






Educatives,
Culturals,
Artístiques,
Esportives i
Altres similars de caràcter social.

Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Agrupació Sardanista de Mollerussa, utilitzar espai de la Pl. De
l’Ajuntament i divers material 5 d’abril de 2020, per l’activitat ballada de sardanes Diumenge
de Rams.
Així mateix, s’acorda facilitar-los:
- Entarimat (6m. ample x 4 m. fons).
- 2 gàbies cadires.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
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Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic,

L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de
persones físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals,
artístiques, esportives o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas,
llicència o autorització municipal prèvia.

Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la
qual se sol·licita l’ús.

Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara
de l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats
ordinàries per a les quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que
gaudeixin d’un règim d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o
recreatives, etc...).

L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre
l’ajuntament i el beneficiari.

El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància,
manteniment i neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin
en l’estat adequat per al seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix,
respon que els equipaments i materials eventualment emprats per a l’exercici de
l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un cop aquella ha finalitzat o se
substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:

La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel
beneficiari el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap
dret per a la transformació o la modificació d’aquell.

Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per
raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.

L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis,
instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a
l’interès públic.

La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà
la revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc
l’ incompliment.
Compensació de despeses

Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda
facultat per a fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que
hauran de suportar la persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que
utilitza les instal·lacions, equipaments o serveis.

Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la
ordenança fiscal corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.

Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.

L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni
subsidiària, pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat
autoritzada.
Condicions específiques:
-Tenir localitzada una farmaciola
-Respectar aforament total
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-Aportar pòlissa i rebut RC
-Deixar lliures els recorreguts d’emergència
-S’ha de complir l’Ordenança Reguladora del soroll i les vibracions de Mollerussa, en especial
han d’assegurar que el nivell sonor màxim no superi els 100 dB(A) (LAeq,60s) als indrets
d’accés públic i el nivell màxim de 80 dB(A) (LAeq, 30 minuts)a la façana més exposada.
Horari 9 h i les 23 h els dissabtes, diumenges i festius.
-En cas d’emergència trucar al 112
Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució
del previst en aquest acord.
Quart. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.

18.

AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS. PLAÇA DE L’AJUNTAMENT I DIVERS
MATERIAL PEL DIA 27 D’ABRIL DE 2020 PER L’AGRUPACIÓ SARDANISTA DE
MOLLERUSSA, PER L’ACTIVITAT BALLADA SARDANES MARE DE DÉU DE
MONTSERRAT

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Joaquim Fabrés Barberà, en representació
de l’Agrupació Sardanista de Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar espai de a
Pl. de l’Ajuntament i divers material pel dia 27 d’abril de 2020, per l’activitat ballada de
sardanes Mare de Déu de Montserrat.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:

Educatives,

Culturals,

Artístiques,

Esportives i

Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Agrupació Sardanista de Mollerussa, utilitzar espai de la Pl. De
l’Ajuntament i divers material pel dia 27 d’abril de 2020, per l’activitat ballada de sardanes
Mare de Déu de Montserrat.
Així mateix, s’acorda facilitar-los:
- Entarimat (6 m. ample x 4 m. fons).
- 2 gàbies cadires.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic,

L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de
persones físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals,
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artístiques, esportives o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas,
llicència o autorització municipal prèvia.
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la
qual se sol·licita l’ús.
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara
de l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats
ordinàries per a les quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que
gaudeixin d’un règim d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o
recreatives, etc...).
L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre
l’ajuntament i el beneficiari.
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància,
manteniment i neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin
en l’estat adequat per al seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix,
respon que els equipaments i materials eventualment emprats per a l’exercici de
l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un cop aquella ha finalitzat o se
substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.

Règim jurídic de l’autorització o llicència:

La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel
beneficiari el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap
dret per a la transformació o la modificació d’aquell.

Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per
raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.

L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis,
instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a
l’interès públic.

La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà
la revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc
l’ incompliment.
Compensació de despeses

Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda
facultat per a fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que
hauran de suportar la persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que
utilitza les instal·lacions, equipaments o serveis.

Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la
ordenança fiscal corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.

Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.

L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni
subsidiària, pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat
autoritzada.
Condicions específiques:
-Tenir localitzada una farmaciola
-Respectar aforament total
-Aportar pòlissa i rebut RC
-Deixar lliures els recorreguts d’emergència
-Coordinació amb Policia Local i Brigada Municipal per al tall del carrer.
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-S’ha de complir l’Ordenança Reguladora del soroll i les vibracions de Mollerussa, en especial
han
d’assegurar que el nivell sonor màxim no superi els 100 dB(A) (LAeq,60s) als indrets d’accés
públic i el nivell màxim de 80 dB(A) (LAeq, 30 minuts)a la façana més exposada. Horari 9 h i
les 23 h
els dissabtes, diumenges i festius.
-En cas d’emergència trucar al 112.
Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució
del previst en aquest acord.
Quart. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
19.

SOL·LICITUD PERMÍS LACTÀNCIA Sr. MEGIAS VERGAS, José Javier

Es dona compte a la Junta de Govern de la sol·licitud de permís de lactància presentada pel
Sr. MEGIAS VERGAS, José Javier, en la modalitat compactació en jornades consecutives
senceres en base a allò que s’estableix a l’article 48.f del RDLEG 5/2015, de 30 d’octubre pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic [TR LEBEP].
Es fa constar, als efectes oportuns, que el Sr. MEGIAS VERGAS, José Javier, forma part de la
plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Mollerussa, en el lloc de treball RLT 022,
Agent de la Policia Local [FC].
Atès l’informe facilitat per l’Àrea de Gestió de Personal en matèria de conciliació de la vida
personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques.
La Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar al Sr. MEGIAS VERGAS, José Javier, integrant de la Plantilla de
personal funcionari de l’Ajuntament (RLT 022), la substitució del temps de lactància pel
gaudiment d’un permís retribuït fixat en 24 dies laborables, en jornades senceres
consecutives.
Segon. Les condicions d’aquest permís són les següents:


L’atorgament de l’autorització a la persona interessada de la substitució del permís de
lactància conforme allò que s’estableix a l’article 48.f del TR LEBEP, s’haurà de realitzar
en el període comprès entre les dates següent:





Data inicial:
Data final:

primer dia hàbil següent al de l’autorització.
30 de maig de 2010, data en la qual la seva filla compleix l’any.

El Sr. MEGIAS VERGAS, José Javier, haurà de comunicar al responsable de l’Àrea de
Seguretat Ciutadana i al Cap de la Policia Local, el període concret en el qual gaudirà del
permís de lactància, indicant data d’inici i final, que serà de 24 dies laborals en jornades
senceres consecutives.

Tercer. L’acord es comunicarà a la persona interessada amb oferiment dels recursos legals
oportuns i es lliurarà testimoni a les Àrees i Serveis afectats, perquè en tinguin constància i
als efectes oportuns.
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20.

RELACIÓ LID PER LLICÈNCIES D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS NÚM. 3/2019

Vista la relació de les liquidacions per llicències d’obertura d’establiments número 3/2019,
que inclou 15 expedients i que importa la quantitat 8.893,87 €.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar l’esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions.
Segon.- Que es notifiqui als interessats les liquidacions d’ingrés directe, per procedir al seu
ingrés en la Tresoreria de la Corporació o Entitat bancària col·laboradora en les tasques de
recaptació.
Tercer. Donar trasllat als Serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
21.

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 41 I 42

Per Decret d’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 de juny es delega a la Junta de Govern
l’aprovació de factures, d’acord amb el contingut de la Base 23ª de les d’execució del
Pressupost.
Vista la relació de factures que s’adjunta com annex per import total de 105.806,18€.
Atès que totes les factures han estat validades pel Regidor de l’àrea corresponent.
Atès que en aquesta relació NO EXISTEIXEN factures sense consignació pressupostària,
s’informa favorablement la seva aprovació, el conseqüent reconeixement de l’obligació i la
seva comptabilització.
No obstant es fa constar que des de la Junta de Govern del 24 d’octubre existeixen factures
sense consignació pressupostaria per import global de 35.604,94€. S’adjunta relació.
Es per tot l’anterior que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.-Aprovar la relació de factures número 41/2019, per import global de 105.806,18€.
Segon.- Que es facin efectives amb càrrec a les partides corresponents del pressupost
ordinari i, en el seu cas, fins i com a màxim, assolir els imports pressupostaris consignats i
existents.
22.

MERCAT SETMANAL 2019 PADRÓ NOVEMBRE

Vista la relació del padró del Mercat Setmanal del mes de novembre de 2019, per un import
de 8.870,96 € i que s’adjunta com annex.
Examinat l’esmentat padró, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents,
acorda:
Primer.-

Aprovar el padró del Mercat Setmanal corresponent al mes de novembre de
2019.
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Segon.-

Que es notifiqui als Serveis de Gestió Tributària i Recaptació, a fi i efecte que es
procedeixi al cobrament de les liquidacions practicades.

Tercer.-

Donar trasllat a l’Àrea de Mercats als efectes oportuns.

23.

TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB DISCAPACITAT.
EXPEDIENT 2860-38-2019

Vist l’expedient tramitat per Edilia Maria Taborda Ortega amb DNI 52036243P per obtenir
una targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució.
Atès que la persona interessada acredita la condició de persona amb disminució i supera el
barem que determina l’existència de dificultats per utilitzar transports públics col·lectius.
Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern, a la vista de
l’informe favorable i a proposta de la Regidora responsable de l’àrea d’ACCIÓ SOCIAL I
COMUNITÀRIA, CIUTADANIA I INFÀNCIA, ACORDA:
Primer.- Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb
disminució següent:
Titular: Edilia Maria Taborda Ortega
DNI: 52036243P
Núm. targeta: 25137-2019-00039-6243P
Modalitat: Titular no conductor
Data de caducitat: febre-2023
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.

24.

DECLARACIÓ D’URGÈNCIA.

De conformitat amb l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la presidència
exposa la necessitat de sotmetre a consideració els assumptes que a continuació es detallen i
que considera que són urgents.
Escoltades les al·legacions formulades i atenent-ne la justificació, la Junta de Govern, per
unanimitat dels membres presents i per tant amb el quòrum legal de la majoria absoluta dels
membres que la formen, resolt DECLARAR LA URGÈNCIA en el següent assumpte:
24.1.- APROVACIÓ ESTRATÈGIA SMART DE MOLLERUSSA
Atès que l’Ajuntament de Mollerussa està adherida al projecte Catalonia SmartLab, per tal
de poder desenvolupar projectes pilot de tecnologia smart city en el nostre municipi, es
necessari elaborar i aprovar l’estratègia Smart, per l’exposat s’acorda:
Primer: Aprovar l’estratègia Smart de Mollerussa en els termes que consten en l’annex al
present acord.
Segon: Remetre el present acord a la Secretaria de Polítiques Digitals del Departament de
Polítiques Digitals i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya
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Annex
L’ESTRATÈGIA SMART
L’estratègia de Mollerussa va lligada amb els seus objectius de futurs, i aquests també han
de ser smarts.
Objectius
1. La gestió municipal (serveis i recursos).
1.1. Reducció de la despesa
1.2. Millora de l’eficiència
2. Els serveis als ciutadans (individuals i col·lectius).
2.1. Millora quantitativa i qualitativa,
2.2. Visibilitat dels serveis
3. L’impuls del coneixement i el desenvolupament local (ciutadania i economia)
3.1. Competències tecnològiques
3.2. Utilització de les tecnologies
3.3. Innovació
3.4. Emprenedoria
Eixos
A. La ciutadania
B. El medi ambient i la sostenibilitat
C. L’impuls econòmic i la dinamització local
D. L’eficiència en la gestió municipal
La ciutadania
 Millora dels serveis socials establerts
 Accessibilitat a l’espai públic i espai de qualitat i connectat
 Millora de la mobilitat
 Dinamització de la participació ciutadana
 Apoderament i capacitació de la ciutadania
 Formació i educació, cultura,
 Promoció de l’exercici, esport i salut
 Integració, acolliment
 Seguretat i emergències
El medi ambient i la sostenibilitat
 Promoció d’hàbits sostenibles
 Optimització dels serveis urbans, eficiència en la gestió dels recursos
 Reducció de les emissions de CO2 i del consum energètic
 Protecció en l’entorn natural
 Educació
L’impuls econòmic
 Dinamització i incentivació de la innovació i la emprenedoria.
 Promoció d’àrees d’activitat econòmica
 Promoció i posicionament de la ciutat arreu
 Promoure la diversitat i activitat comercial i el comerç de proximitat
 Promoure el turisme
Eficiència en la gestió municipal
 Govern obert
 E-administració
 Infraestructura tecnològica

Pl. de l’Ajuntament, 2 - 25230 Mollerussa - Tel.: 973 60 07 13 - Fax: 973 71 01 78 - ajuntament@mollerussa.cat

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______



Open data

RESULTAT ESPERAT
“Esdevenir una ciutat, oberta, sostenible, acollidora i en xarxa amb altres ciutats, que
sigui referent i amb un ecosistema econòmic innovador, un lloc per gaudir dels serveis
i idònia per viure”
“Que les coses passin a Mollerussa”
I sense altres assumptes a tractar, essent les catorze hores, per Ordre de la Presidència es
dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la present Acta que serà signada per la
Presidència, juntament amb mi, el Secretari, que en dono fe.

Pl. de l’Ajuntament, 2 - 25230 Mollerussa - Tel.: 973 60 07 13 - Fax: 973 71 01 78 - ajuntament@mollerussa.cat

